
 

  یبسمه تعال
  معدن  اطالعات یورآفرم جمع 

  )یمواد معدن( تینه فعالیزم

   )10.. ( تینیاستخراج و فرآوری زغال سنگ و ل
 میتور و ومیاوران بجز یرآهنیغ فلز یکانه هاو فرآوری استخراج 

)1320(    

   )1310(یآهن یفلز یکانه هاو فرآوری استخراج 
 ماسه و شن و  سنگ تزئینی،مصالح ساختمانی،  و فرآوری  استخراج

      )1410(رس خاک

باریت، ید، :  از قبیل کود و ییایمیش یهایکان و فرآوری استخراج
  )1422( ایخالص، آب در میکلرورسد نمک و  انواع   )1421( ...پیریت، خاک سرخ، خاک زرد و

    

    ) 1429...(پرلیت و  سیلیس، تالک، کلریت، میکا،  زیت، قیر طبیعی،منی: شامل  گرید یجا نشده در یطبقه بند معادن ریسا و فرآوری استخراج
  

  ........................................یسیکذکر نام محصول و کد آ

  
  جهت ثبت نام  معدن یمشخصات کل

    کد معدن   بهره بردار/نام مدیرعامل    نام معدن

مدت اعتبار پروانه بهره     شهرستان    استان
    برداری

   معدندرسآ
  فکس  معدنتلفن

    یآدرس دفتر مرکز
    نام ماده معدنی    فکس    تلفن دفتر مرکزی

    ظرفیت تولید    میزان ذخیره معدن بر اساس پروانه بهره برداری
  ندارد                       واحد فرآوری                      دارد     )عیار کانسنگ(  فلزی    

    روش استخراج    موقعیت جغرافیایی

ظرفیت واحد های     کل سرمایه گذاری
    محصول واحد فرآوری   فرآوری

        پست الکترونیک    آدرس وب سایت
    شماره مجوز    شماره تماس رابط    نام رابط جهت هماهنگی

    تاریخ صدور مجوز    آدرس پست الکترونیک    تلفن همراه رابط
الزم به ذکر است کلمه کاربری و رمز عبور غرفه جهت به روز . کترونیک رابط تنها معتبر شناخته خواهد شدکلیه اطالعات ارسالی از آدرس پست ال: تذکر 

 .رسانی تنها به رابط و یا مدیر عامل تحویل می گردد
  
 



 

  
  

  از جهت افتتاح غرفهیاطالعات مورد ن
  ارتباط با ما.3  فعالیتها.2  درباره ما.1

به عنوان مثال نیاز ) به صورت لیست(نیازمندیها .4
  .....به توسعه خط تولید، سرمایه گذار و 

متن همراه تصویر در ( بهره بردار/سخن مدیر عامل.5
  )صورت صالحدید

شرح به همراه (استانداردهای بین المللی .6
  )تصویر 

  پیوند ها.9و افتخارات    )اه تصویرشرح به همر(گواهی نامه ها .8  )توضیحات به همراه تصویر(محصوالت .7

  بروشور و یا کاتالوگ جهت درج در غرفه و دریافت توسط بازدید کنندگان.10

 
 

  سامانه هوشمند پیام کوتاه
نعتگران ساعته به ص 24جهت پاسخگویی و اطالع رسانی  1000096121سامانه هوشمند پیام کوتاه نمایشگاه مجازی معدن و صنایع معدنی ایران به شماره

د جهت عضویت در سامانه درج شماره همراه مدیر عامل الزامی است ید عضو سامانه شویتوان یمل یدر صورت تما. ز و عالقه مندان راه اندازی شده استیعز
  .باشد یر عامل میم با مدیجهت ارتباط مستق شایان ذکر است این اطالعات محرمانه تلقی شده و صرفاً

 
  ..............................................ملشماره همراه مدیر عا

  

  
  
  

Fair.mim.gov.ir 

Fair.mim@gmail.com  

88925853  

  
  
  

    
  

اقدام  خواهشمند است اطالعات فوق را به صورت فایل متنی و به تفکیک مشخص شده ارائه نمایید تا در اسرع وقت نسبت به تعریف و افتتاح غرفه شما
اجتناب  wordتصاویر از ارائه تصاویر در فایل  ندی از کیفیت باالترجهت بهره م. کلیه تصاویر ارسالی  می بایست به صورت فایل مجزا ارائه گردد. شود

 .نمایید


